
Формування сімейних цінностей у сучасному світі  

Сучасні батьки відчувають певні проблеми у питаннях сімейного виховання. Це й не 

дивно, адже більшість із них виростали в яслах та дитячих садках, і традиція домашнього 

виховання виявилася на певний час утрачена. Багатьом родинам важко обрати оптимальну 

тактику виховання. Тож питання про місце традиційних сімейних цінностей у сучасному світі 

стоїть особливо гостро. Така ситуація сприяє створенню сімейних клубів і шкіл, центрів 

батьківської культури. 

Актуальною проблемою сьогодення є пошук і впровадження ефективних соціальних 

технологій, спрямованих на залучення молоді до подолання кризових тенденцій у житті 

суспільства — руйнування інституту родини, девальвації цінності материнства й батьківства, 

зростання споживчих, індивідуалістичних настроїв, інфантилізації та криміналізації молодіжного 

середовища. 

Існує уявлення про неможливість успішного розвитку нації, якщо не враховується її 

культурно-національна специфіка. Освоєння духовно-моральної спадщини, включення її в 

контекст сучасної культури ще тільки починається. Цей процес впливає на діяльність не-

формальних молодіжно-сімейних об'єднань — сімейних клубів і шкіл, центрів батьківської 

культури. 

Питання про місце традиційних сімейних цінностей у сучасному світі, поряд із демо-

графічною темою, стоїть особливо гостро. Не секрет, що багато людей сьогодні болісно 

сприймають певну підміну у сфері життєвих цінностей: коли щастя ототожнюється з успіхом, 

пошук свого місця в житті — з високооплачуваною роботою, цінності материнства про-

тиставляється цінність кар'єрного зросту. «Згасання батьківської ініціативи» — одна з проблем 

сьогоднішнього дня, про яку з тривогою говорять фахівці з роботи із сім'єю. Вона виявляється в 

тому, що сучасні молоді батьки, у найкращому випадку, схильні доручати навчання й виховання 

своєї дитини «третім особам»; часу, який вони присвячують сімейному спілкуванню, мізерно 

мало; загублена наступність у традиції домашнього виховання, питання педагогічної культури 

знаходяться поза сферою інтересів батьків. Крім того, характерною рисою сучасних молодих 

родин є пошук можливостей творчої самореалізації у професійній, а не в сімейній сфері; 

материнство й батьківство найчастіше усвідомлюються як вимушена «пауза», що перешкоджає 

повноцінній соціалізації та особистісному зростанню. 

Але ж культура батьківства — це не лише дзеркало народу, його самобутності, цінностей, 

звичаїв і традицій, розуміння суспільством конкретної епохи, особистості, людських взаємин, але 

також і відбиття майбутнього цього народу. 

У 90-х роках XX століття в Росії почали виникати неформальні батьківські об'єднання. 

Спробуємо дати коротку характеристику особливостей уявлень про культуру батьківства у 

програмах таких об'єднань. Ми зосередимо увагу й на тих загальних положеннях, що їх по-

єднують, і на принципових світоглядних відмінностях. 

Загальні положення 

1. Пріоритетні цінності, які можуть бути визначені як традиційні сімейні. Шлюб, наро-

дження й виховання дітей, багатодітність, розуміння батьківства як творчої самореалізації, 

високий престиж материнства й батьківства становлять центральний шар в аксіосфері бать-

ківської культури. 

2. Виокремлення найважливіших етапів освоєння культури батьківства, що хронологічно 

збігаються з основними періодами становлення дитячо-батьківських стосунків: перинатальный 

період — народження дитини — грудне вигодовування й дитинство — супровід розвитку 

дитини у процесі домашнього виховання й навчання. 

3. Сімейна культура, освоювана під час занять із батьками: оздоровлення, фольклор, 

домашнє виховання й навчання, сімейні та народні традиції, проведення вільного часу, проблемні 

ситуації, корекційно-педагогічні можливості родини. 

4. Уявлення про народження дитини як інтимний процес значною мірою пов'язаний із ду-

ховним життям людини. Це положення — своєрідний протест проти ставлення медичного 

підходу до таїнства зародження, виношування й появи на світ нового життя, ігнорування емо-

ційних і духовних переживань матері та батька, котрий відчужується від цього процесу. З по-

зиції медичного підходу, вагітність сприймається як тривале захворювання, що неминуче 

 



приводить «пацієнтку» в лікарню, де й відбувається «зцілення» при активному втручанні лі-

карів. Не заперечуючи виправдану необхідність медичного контролю, фахівці центрів бать-

ківської культури враховують психоемоційні переживання жінки (і дитини), орієнтуючись на 

прийняті в культурній практиці конкретного народу уявлення про виношування, народження, 

вигодовування маляти, материнські навички і звичаї. Ідеться про «перинатальну культуру». 

5. Своєрідна ініціація майбутніх і молодих батьків, що відбувається у таких центрах під 

керівництвом досвідчених наставників під час навчання та спілкування на семінарах. Настав-

никами є акушери, педагоги, психологи, багатодітні батьки. Цей факт заслуговує, на наш по-

гляд, особливої уваги для розуміння механізмів ефективності та життєздатності сформованих 

у батьківських об'єднаннях способів трансляції культури материнства і батьківства на сучас-

ному етапі. Традиційно, у культурній практиці різних народів жінка, яка ступила на шлях мате-

ринства, потребувала, щоб інша жінка, старша й досвідченіша, ознайомила її з новою роллю, 

відкрила таємниці материнської поведінки. 

6. Спільна діяльність батьків разом із дітьми під час різних занять (починаючи з першого 

року життя) як домінуючий принцип спільного творення соціокультурного простору. 

Причетність батька до світу дитячих вражень, єдність переживань починається зі створення 

альтернативи батьківському інфантилізму, пасивності й відчуженості від дитини. До того ж, 

це принципове положення не просто сприяє підтримці тісного емоційного зв'язку між до-

рослими й дітьми, а є необхідною умовою становлення батьківської рефлексії та можливості 

онтологічного аналізу розвитку своєї дитини. 

Концептуальні відмінності 

Якщо стосовно традиційних сімейних цінностей у програмних настановленнях недер-

жавних батьківських центрів можна констатувати багато спільного, то у визначенні духовних 

ціннісних домінант і світоглядних орієнтирів існують істотні відмінності, що є перешкодою для 

об'єднання таких центрів у єдину асоціацію. Центри базуються на різних світоглядних 

тенденціях, що, відповідно, спричиняє специфіку вибору культурно-педагогічних практик, 

оздоровчих, освітніх і виховних методик. 

Можна виокремити в ідеології батьківських об'єднань три провідні стратегії, зорієнтовані, 

по суті, на різні «культурні світи». Це, по-перше, світ «Заходу» із філософією 

постіндустріального суспільства, по-друге, містичний світ «Сходу» і, по-третє, світ самобутньої 

російської культури, її традиції. Спробуємо дати коротку характеристику зазначених програмних 

орієнтацій. 

Особливість настановлення на «Захід» - ставка на інтелектуалізм. Розум, насичений 

знаннями, є своєрідним культурним зразком, необхідним для виживання й соціального успіху в 

інформаційному суспільстві високих технологій. 

            Ідеологи й натхненники культурно-педагогічного середовища - популярні у США та Єв-

ропі лікарі, психологи, педагоги і просто ініціативні послідовники.  

Спрямованість - діти періоду молодшого дошкільного віку, тобто до 3 років. Віра в особливі 

можливості мозку й необхідність їхнього розвитку з дитинства визначає домінуючий спосіб 

спілкування між матір'ю й малям. Основні зусилля батьків зосереджені на інтелектуальному 

штурмі. Домашнє середовище характеризується наявністю всіляких таблиць, розвивальних схем, 

іграшок, якими дорослі граються чи не з більшим захопленням, як діти. Для батьківських 

очікувань характерна висока ставка на особистий успіх, тобто досягнення соціальної 

влаштованості, матеріального благополуччя й певного суспільного становища. 

Другою світоглядною підвалиною є філософія езотеричних учень (настановлення на 

«New-Age»). Загалом, рух «Нью-ейдж» - це своєрідний соціокультурний феномен - світоглядна 

система сучасної постхристиянської цивілізації, що частково відтворює елементи східних і 

неоязичницьких містичних уявлень та практик, це синкретичне поєднання релігійно-окультних 

уявлень, що живляться ідеями буддизму, кабалістики, тантризму; в них можна виділити 

елементи гностицизму, окультно витлумаченого християнства. їхні ідеологи - теософи, 

антропософи початку XX століття: О. Блаватська, А. Безант, Р. Штейнер, Реріхи, а також їх 

послідовники і творці нових доктрин. 

Затребуваність неомістичних учень у батьківській культурі 90-х років XX століття 

заповнює «духовний вакуум», що утворився після десятиліть панування в нашій країні 



атеїстичної філософії на тлі забуття вітчизняної релігійної традиції. Формально езотеричні 

вчення ґрунтуються на принципі пріоритету в становленні людини духовного начала, що багато 

в чому пояснює тяжіння до них людей, небайдужих до пошуку істини, котрі відчувають 

духовний голод. Це ті батьки, які шукають не схем і методик, а можливостей «духовного 

вдосконалення» себе та своїх дітей. 

Осмислення представниками цього напряму тенденцій епохи мислиться в категоріях 

«нове століття» (New-Age), «Ера Водолія», «шоста раса», «діти індиго» («нові» діти). 

Культурний еталон - людина з розвинутою інтуїцією, паранормальними здібностями, здатна до 

неухильного духовного самовдосконалення, що гармонійно вписується в навколишнє се-

редовище: людина «нового» століття, людина «шостої раси», «людина-дельфін». «New-Age» 

представляється як кардинально нова сторінка в культурному розвитку людства. «Нова» людина 

має стати «надлюдиною» в усій могутності окультномагічних здібностей. 

Віра в нереалізовані, «резервні» або втрачені можливості людського мозку і душі об-

умовила застосування таких ідей у просторі батьківської культури. Це вилилося у формі 

популяризації нетрадиційних оздоровчих практик, пологів у воді й систем спеціальних занять із 

дітьми (акватренування,  поєднані з дихальними практиками, «бебі-йога» тощо). Вагітні 

обливаються крижаною водою, батьки з дітьми пірнають в ополонки, ходять босоніж по снігу, 

голодують, очищаючи організм. 

Суттєво, що адресатами особливих батьківських зусиль у цій парадигмі стали саме діти, 

причому, починаючи із внутрішньоутробного стану, якому надається особливе значення. 

«Виховання до народження», «пологи очима дитини», «м'яке народження», «зменшення пси-

хологічної травми народження», «возз'єднання з матір'ю після пологів» - ці теми відбивають 

досягнення перинатальної психології разом із містичними настроями. Вони стають визна-

чальними під час радикального повороту від пасивної ролі батьків у питаннях виношування й 

народження маляти — до відповідальної й активної, переключають увагу з нездужань матері на 

діяльне співпереживання стану дитини. Саме в межах такого підходу вперше з'являється поняття 

«свідоме батьківство», популяризується грудне вигодовування. 

Сп'яніння від езотерики згодом минає, діти виростають, ставлячи перед батьками нові 

завдання. У культурне життя країни повертаються традиційні уявлення про духовність і ре-

лігійність, рух «свідомого батьківства» звільняється від окультних впливів, залишаючись для 

великої кількості людей початковою школою материнства й батьківства. 

Концептуальна орієнтація на вітчизняні культурно-історичні й духовні традиції харак-

теризує третій напрям у культурі батьківства (настановлення на «Традицію»). Визначальними в 

розумінні «традиційності» тут є не зовнішні традиції й механічне копіювання, відтворення 

старих форм, а ціннісно-смислове «прочитання» російської культури та способи трансляції її 

цінностей світу дитинства. 

Традиція як система передачі та засвоєння сенсожиттєвих домінант, духовних пріоритетів, 

моральних ідеалів, норм поведінки організує простір батьківської культури з позицій цього 

підходу. Культурним зразком тут є цілісна духовна особистість; духовний ідеал - подвижництво, 

святість. 

У культурно-педагогічній практиці родини освіта - поруч із вихованням. Колискова пісня 

та інші жанри материнського фольклору, народна гра й казка, елементи художніх промислів і 

рукоділля, річне коло календарних свят затребувані як перевірені часом засоби, з яких 

починається відкриття перед дитиною культури своєї Батьківщини - поетики її мови, висоти 

ідеалів. У руслі цього напряму відсутнє вікове обмеження: батьківське піклування супроводжує 

перинатальний розвиток дитини, дитинство, дошкільне дитинство, отроцтво. 

Провідний принцип формування культурного середовища дому - вибірковість, фільтрація 

впливів зовнішнього середовища. Причому, цей принцип може поширюватися не лише на мас-

культуру, а й на фольклорні тексти. Спільне читання, сімейний перегляд і обговорення кіно-

фільмів, збирання бібліотеки й відеотеки, музеї, концерти, театри, екскурсії, подорожі та па-

ломницькі поїздки можна вважати прикметами сімейного дозвілля і спілкування. У відеотеках, 

до речі, неодмінно виявляються мультфільми радянського періоду, шедеври радянського (рідше 

пострадянського) і світового кіно. 



Впливові авторитети й натхненники: свято-отецька спадщина, досвід народної педагогіки, 

російські філософи й діячі культури XX століття, вітчизняні педагоги. 

Отже, у батьківських центрах, що діють у руслі цього напряму, актуалізується і творчо 

пристосовується до сучасних умов багата філософсько-етична й культурно-педагогічна спад-

щина вітчизняної культури, усвідомлюється необхідність її осмислення в умовах трансформації 

ціннісних орієнтирів. 

Звернувшись до вітчизняної філософської думки, можна помітити, що тенденція до 

інтелектуалізації дитинства намітилася ще на початку XX століття. Одразу викликали 

стурбованість і гарячий відгук видатних філософів, психологів, педагогів. Варто згадати Василя 

Зеньківского, котрий, розглядаючи проблему «педагогічного інтелектуалізму», назвав основним 

завданням виховання «охорону й розвиток творчих сил, творчої основи душі». Але при цьому він 

не поєднував джерело цієї сили з інтелектом, із набуттям знань: «Творчі надра душі... пов'язані 

саме з емоційною сферою, звідки й випромінюється творча енергія, що зігріває та одухотворює 

роботу розуму і нашу активність». 

Іван Ільїн виводить проблему стратегії освіти з педагогічної в культурну площину й 

характеризує породжуваний раціоналізмом стан суспільства як «безсердечну культуру». Філософ 

убачає провідне завдання виховання «...не в наповненні пам'яті і не в формуванні «інтелекту», а в 

запалюванні серця. Збагачена пам'ять і жива думка - при мертвому та сліпому серці - формує 

спритну, але черству людину. Ось чому освіта без виховання - справа помилкова й 

небезпечна...». 

«Безсердечність» культури робить її нерозбірливою і в пошуку Істини. За словами Федора 

Степуна, «...де немає істини, немає й неправди», «там панує абсолютна байдужість до цієї від-

мінності». 

Так, немає сутнісної відмінності між силами добра і зла в езотеричній картині світу. 

Сергій Булгаков, характеризуючи окультну природу теософії, відзначає, що вона «...експлуатує 

містичну цікавість, люциферську допитливість холодного, нелюблячого розуму...». 

Підбиваючи попередні підсумки, можна відзначити, що основні світоглядні концепти 

епохи, які намітилися ще до початку XX століття, проявляються у перерахованих нами 

особливостях і розбіжностях у діяльності центрів батьківської культури кінця XX - початку XXI 

століття. 

При цьому перші два напрями (досить умовно позначені нами як настановлення на 

«Захід» і «New-Аgе») можна вписати в єдину тенденцію до глобалізації. Перше - за 

геополітичним зразком уніфікації освіти й мов культури під натиском сучасних інформаційних 

технологій. Друге - за принципом стирання етноментальної й конфесійної унікальності з метою 

збирання людського співтовариства в універсам єдиної світової релігії та планетарного 

панування людей нового, надетнічного типу. Третій же напрям відбиває тенденцію протидії 

процесу нівелювання культурної самобутності й уніфікації цінностей, звичаїв і норм поведінки, а 

також демонструє життєздатність культурно-історичної спадщини й можливість її творчої 

трансформації в умовах сьогодення. 

Незважаючи на розбіжність думок стосовно традиції та глобалізації, найбільш жит-

тєздатною стратегією розвитку культури батьківства в сучасному суспільстві можна вважати 

орієнтацію на російські цивілізаційні цінності, перспективною тактикою - уведення сучасної 

родини в культурно-педагогічну практику через освоєння й осмислення виховного потенціалу 

традиційної культури в невід'ємному поєднанні із соціокультурною динамікою, з модернізацією. 

У цьому контексті традиційні цінності мисляться як своєрідна «культурна тканина» суспільства, 

в якій значне місце мають уже не колишні форми закріплення соціокультурного досвіду, а самі 

цінності, ідеї та ідеали, сенсожиттєві імпульси, що структурують життя суспільства. Отже, 

традиція може бути і природним механізмом трансляції та збереження культури, і провідником 

національного відновлення. 
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